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OCENA 

osi^gnif cia naukowego oraz istotnej aktywnosci naukowej 

dra inz. Arkadiusza Tomczaka w zwi^zku z post^powaniem o nadanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego nauk lesnych, w dyscyplinie lesnictwo 

Podstaw^ wykonania oceny jest pismo nr WL-4002-1/2015 podpisane przez dra hab. 

Cezarego Bekera, p.o. Dziekana Wydzialu Lesnego Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu z dnia 11 marca 2015 r. informuj^ce mnie, ze zgodnie z decyzj^ Centralnej Komisji 

do Spraw Stopni i Tytulow nr BCK-III-L-7078/2015 z dnia 2 marca 2015 r. zostatem 

powolany na czlonka komisji habilitacyjnej oraz recenzenta w post^powaniu habilitacyjnym 

dra inz. Arkadiusza Tomczaka. 

Ocen^ dorobku naukowego oraz istotnej aktywnosci naukowej Habilitanta wykonano 

w oparciu o dostarczon^ dokumentacje, obejmuj^cq wniosek dr. inz. Arkadiusza Tomczaka o 

przeprowadzenie post^powania habilitacyjnego z dnia 16 stycznia 2015 r., odpis dyplomu 

doktorskiego, autoreferat w j^zyku polskim oraz angielskim, osi^gni^cie naukowe, jakim jest 

zbior 9 recenzowanych artykulow wraz z oswiadczeniami wspolautorow okreslajqcymi 

indywidualny wklad w powstanie publikacji wchodz^cych w zakres osiqgni^cia naukowego, 

wykaz opublikowanych prac naukowych oraz tworczych prac zawodowych wraz z informacjq 

o osi^gni^ciach dydaktycznych, wspolpracy naukowej i popularyzacji nauki. 

Informacja o kandydacie 

Dr inz. Arkadiusz Tomczak dyplom mgra inz. lesnictwa uzyskal w 2002 roku na 

Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. W roku 2006 rozpocz^l prac^ na 

stanowisku instruktora w Katedrze Uzytkowania Lasu tejze Akademii. Stopien naukowy 

doktora nauk lesnych, na podstawie rozprawy pt. „ Niejednorodnosc cykliczna drewna sosny 

zwyczajnej {Pinus sylvestris L.) na tie pozycji biosocjanej drzewa w drzewostanie", uzyskal 

w 2006 roku. Promo torem rozprawy by! prof W. Pazdrowski. Po uzyskaniu stopnia doktora, 

od wrzesnia 2006 r. do chwili obecnej jest on zatrudniony na stanowisku adiunkta. W roku 



2009 ukonczyi studia podyplomowe w zakresie „Bezpieczenstwo i higiena pracy w 

lesnictwie". 

Zainteresowania naukowe habilitanta skupiajq si^ gtownie na zagadnieniach 

zwi^zanych z jakosci^ surowca drzewnego, struktury oraz wlasciwosciami tkanki drzewnej w 

odniesieniu do podstawowych gatunkow lasotworczych w Polsce. 

Ocena osi^gni^cia naukowego 

Przedstawione do oceny osi^gni^cie naukowe stanowi jednotematyczny cykl 

dziewi^ciu oryginalnych prac tworczych, ktorych wspolny tytul brzmi: „Biomechanika pnia 

sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) - rola drewna mlodocianego i dojrzalego". Pi^c z 

tych publikacji stanowi^ opracowania wspolautorskie, a cztery zostaly opublikowane 

wylqcznie przez Habilitanta. Ukazaly si^ one w takich czasopismach jak: Baltic Forestry, 

Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Sylwan, Lesne Prace Badawcze, Annals of Warsaw 

University od Life Sciences -SGGW, Acta Scientiarum Polonorum i Forestry Letters. Laczna 

suma punktow wedlug wykazu MNiSW publikacji wchodz^cych w sklad osi^gni^cia 

naukowego zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 62, a sumaryczny impact factor 0,836. 

Praca, ktora ukazala si^ w czasopismie Baltic Forestry, z roku 2007, nie posiada i f (z roku 

publikacji). Okreslony sredni impact factor dla tego czasopisma z lat 2009-2014 wynosi 

0,356. Gdyby uwzgl^dnic ten fakt z punktacj^ z roku 2014, to sumaryczna liczba punktow 

wynosilby 77, a i f 1,192. 

Udzial Habilitanta w pracach wspolautorskich zostal okreslony przez niego 

stosunkowo wysoko, na poziomie od 70 do 80%. W zal^czeniu przedstawione zostaly 

oswiadczenia wspolautorow okreslaj^ce indywidualny wklad w powstanie poszczegolnych 

publikacji. Zostal w nich wprawdzie wyszczegolniony zakres wykonywanych prac; szkoda 

jednak, ze kazdy z autorow nie okreslil swojego udzialu w procentach. W takim przypadku 

sytuacja bylaby bardziej klarowna. 

Material przedstawiony w tych publikacjach (pi^c w j^zyku angielskim i cztery w 

j^zyku polskim) jest wyj^tkowo bogaty i wielostronny. Kazda z prac charakteryzuje si? 

typowym ukladem artykulu naukowego, z przedstawionymi w sposob wyrazny i dokladny 

cz^sciami metodycznymi, opisem osi^gni^tych rezultatow, dyskusj^ oraz wyciqgni^tymi 

wnioskami. Wszystkie artykuly zostaly opracowane w oparciu o licznq i wyczerpuj^c^ 

literature krajow^ i zagraniczn^, dotycz^cq analizowanego zakresu tematycznego. Wszystkie 

prace powstaly na postawie przeprowadzonych badah, zarowno terenowych, jak i 

laboratoryjnych. Zgromadzony dzi^ki takiemu post^powaniu material zostal przeanalizowany 



prawidlowo, z uzyciem odpowiednich testow statystycznych. Zawarte w artykulach 

informacje zostaiy podane bardzo precyzyjnie i systematycznie za pomoc^ tekstu, tabel i 

wykresow. Czyni to, ze pomimo stosunkowo duzego ich nagromadzenia, sq one czytelne i 

kazda zainteresowana osoba moze z iatwosci^ odczytac dane interesuj^ce. 

Wspolnym celem badan wchodz^cych w zakres osi^gni^cia naukowego byla 

charakterystyka drewna mlodocianego i dojrzalego na przekroju podluznym wraz z 

okresleniem jego roll w ukladzie biomechanicznym pnia. Polozone bowiem w cz^sci 

centralnej, na przekroju poprzecznym pnia, drewno mlodociane rozni si^ budow^ i 

wlasciwosciami od drewna dojrzalego. Pierwsze z nich uwazane jest za surowiec 

charakteryzujqcy si^ gorsz^ jakosci^ technicznq. 

Cele szczegolowe obejmowaly okreslenie osiowej zmiennosci wybranych cech 

makrostrukturalnej budowy drewna, analizy osiowej zmiennosci wybranych wlasciwosci 

fizycznych i mechanicznych drewna oraz wybranych wskaznikow jakosci technicznej 

drewna, wraz ze wskazaniem z w i ^ o w wyst^puj^cych pomi^dzy poszczegolnymi, 

analizowanymi cechami. 

Badania terenowe zostaly przeprowadzone w roznych klasach wieku w odniesieniu do 

drzew modelowych, reprezentuj^cych rozne klasy biosocjalne. Cechy zwi^zane z 

makrostruktura i wlasciwosciami drewna badano w roznych punktach przekroju podiuznego 

pnia. Okreslano szerokosc sloja rocznego (z rozgraniczeniem na drewno wczesne i pozne), 

g^stosc, wytrzymalosc na sciskanie wzdluz wlokien, wytrzymatosc na zginanie statyczne, 

modul elastycznosci przy zginaniu statycznym oraz wskazniki pochodne - wspotczynniki 

jakosci wytrzymatosciowej przy zginaniu i sciskaniu. 

Pobrany z roznych drzewostanow material zostal poddany badaniom laboratoryjnym. 

Ze wzgl^du na wysoki poziom niejednorodnosci cech w cz^sci odziomkowej drzewa, 

charakteryzuj^cy si? brakiem powtarzalnosci wynikow, pierwszy poziom pomiarowy zostal 

zlokalizowany na wysokosci piersnicy. Probki drewna mlodocianego pobierano ze strefy 

przyrdzeniowej. W celu odwzorowania stanu, w jakim znajduje si^ ten rodzaj drewna 

wewn^trz pnia wszystkie proby wytrzymalosciowe zostaly przeprowadzone przy 

maksymalnym sp^cznieniu scian komorkowych. Uzyskane przez Habilitanta oraz 

wspolautorow wyniki korelowano z takimi cechami morfologicznymi drzew jak piersnica, 

wysokosc, dlugosc i szerokosc korony. 

W analizowanych publikacjach wykazano, ze w przypadku drzewostanow sosnowych, 

na przelomie I I i I I I klasy wieku, cal^ gom^ polow^ pnia tworzy drewno mlodociane. U 

drzew dojrzalych odcinek ten zmniejsza si? do okolo 1/5 dlugosci strzaly. Stwierdzono 



rowniez, iz drewno dojrzale w starszych drzewach, wyksztalcane jest rowniez w strefie zywej 

korony. Jest to niew^tpliwe osi^gni^cie autorow (dotyczy artykulu opublikowanego w Baltic 

Forestry). Dotychczas s^dzono bowiem, ze drewno dojrzale wyst^puje wyl^cznie poza t^ 

cz^sciq. Fakt ten ma istotne znaczenie szczegolnie z punktu widzenia utrzymania rownowagi 

w ukladzie biomechanicznym drzewa. 

W artykulach oznaczonych symbolami 4.1.4, 4.15 i 4.16 odniesiono si? do osiowej 

charakterystyki drewna mlodocianego. Material do badah pobierano z roznych wysokosci 

drzewa (z wysokosci piersnicy oraz w punktach odpowiadajqcych 20, 40, 60 i 80% dlugosci 

strzaly). Uzyskane wyniki wskazuj^ jednoznacznie na zmniejszanie si? wszystkich 

wlasciwosci mechanicznych takiego drewna wraz z wysokosci^. Na przyklad, w przypadku 

wytrzymalosci drewna na sciskanie wzdluz wlokien, roznice pomi?dzy cz^sci^ 

wierzcholkow^ drzewa w odniesieniu do pomiaru uzyskanego z wysokosci piersnicy 

wynosily 19%, a przy wytrzymalosci na zginanie statyczne ponad 26%. 

Analizuj^c wspolczynnik jakosci wytrzymalosciowej, b^d^cy stosunkiem 

wytrzymalosci i g?stosci, Habilitant doszedl do konkluzji, ze nie ma istotnych roznic 

pomi?dzy drewnem z wysokosci piersnicy w porownaniu do cz?sci wierzcholkowej. Oznacza 

to, ze drewno mlodociane pochodz^ce z roznych cz?sci pnia charakteryzuje si? podobnymi 

parametrami wytrzymalosciowymi. Wprawdzie w wyzszych partiach strzaly drewno jest o 

nizszej g?stosci, ale jest rownie wytrzymale jak drewno pochodz^ce z nizszych partii strzaly. 

Bior^c pod uwag? wzgl?dy techniczne najbardziej wartosciowe drewno mlodociane 

wyst?puje na odcinku 0,2-0,4 dlugosci strzaly. Duzy stopien jednorodnosci drewna decyduje 

bowiem o odpomosci na obci^zenia dynamiczne. Jest to cz?sc strzaly poddawana silnym 

napr?zeniom, szczegolnie przez wiatr. 

Dr inz. A. Tomczak zajmowal si? rowniez badaniem zaleznosci pomi?dzy 

ksztaltowaniem si? parametrow zwi^zanych z wlasciwosciami drewna i pozycji biosocjaln^ 

drzew. Lepsz^ jakosci^ techniczn^ charakteryzuje si? drewno pochodz^ce z drzew ciehszych i 

nizszych. Najwyzsze wartosci analizowanych wlasciwosci technicznych uzyskano w 

przypadku drzew wspolpanuj^cych; najnizsze natomiast dla drzew goruj^cych. Autor wykazal 

zwi^zki wyst?pujqce pomi?dzy tkank^ drzewn^ i cechami morfologicznymi drzew. 

Wlasciwosci drewna juwenilnego koreluj^ przede wszystkim z piersnicy i dlugosci^ korony, a 

w cz?sci srodkowej pnia takze ze srednic^ korony. Wymienione cechy morfologiczne 

wplywaJ4 na stabilnosc drzew. Analiza wyst?puJ4cych relacji umozliwila wyci4gni?cie 

wniosku, ze drzewa wyzsze, grubsze, zajmuj^ce lepsz^ pozycj? biosocjaln^ odznaczaj^ si? 

nizsz^ jakosci^ techniczn^ drewna mlodocianego. 



Podsumowuj^c osi^gni^te rezultaty Habilitant stwierdza, iz obecnosc drewna 

mlodocianego w pniu jest przykladem procesu tworzenia optymalnej biostruktury zarowno 

pod wzgl?dem fizjologicznym jak i mechanicznym. Drewno to, b^d^c Izejsze i slabsze 

mechanicznie, ulokowane jest w cz?sci centralnej przekroju poprzecznego. Drewno dojrzale 

natomiast, znacznie wytrzymalsze, zajmuje cz?sc zewn^trzn^. Takie zroznicowanie 

przyczynia si? do zwi?kszenia stabilnosci drzewa, a co za tym idzie mozliwosci przenoszenia 

wi?kszych obci^zen statycznych i dynamicznych, w porownaniu do struktury jednorodnej. 

Uwazam, ze pod wzgl?dem metodycznym, szczegolnie dotyczqcych wyboru 

powierzchni badawczych, okreslania odpowiednich parametrow, przeprowadzenia analiz 

statystycznych, publikacje zaprezentowane w osiagnieciu naukowym dra inz. A. Tomczaka 

mog4 stanowic wzorzec dla innych autorow do przeprowadzenia podobnych badah w 

przyszlosci. Swiadczq one o duzej intuicji badawczej autora, a wyciqgni?te wnioski majq nie 

tylko walory teoretyczne, ale i praktyczne. Habilitant wykazal si? dobrq znajomosci^ 

przedmiotu analizowanych zagadnieh, co umozliwilo mu przeprowadzenie odpowiednich 

procedur badawczych i osi4gni?cie zamierzonego celu. 

Ocena istotnej aktywnosci naukowej 

Zainteresowania naukowe dra inz. A. Tomczaka skupiaj^ si? glownie wokol zagadnieh 

zwi^anych ze struktury, jakosci^ i wlasciwosciami drewna. Podejmowana przez niego 

tematyka badawcza, poza tym co uwzgl?dniono w osi4gni?ciu naukowym, odnosi si? do 

analizy wplywu warunkow wzrostu i rozwoju drzew na wlasciwosci surowca drzewnego, 

poznania zwi^zkow pomi?dzy cechami morfologicznymi drzew a budowy i wlasciwosciami 

drewna, biomechaniki drzew i wplywu czynnika wiatru na ich stabilnosc. W zakresie tej 

tematyki byl on wspolautorem 16 publikacji w czasopismach znajduj^cych si? z bazie Journal 

Citation Reports. W szesciu z tych publikacji wyst?puje jako pierwszy autor. Sumaryczny 

impact faktor tych publikacji wynosi 4,248. Jedna z publikacji zamieszczona zostaia, 

podobnie jak z osi4gni?ciu naukowym, w czasopismie Bahic Forestry, przed jego 

umieszczeniem w bazie JCR. Gdyby uwzgl?dnic sredni impact factor dla tego czasopisma z 

lat 2009-2014 na poziomie 0,356, to w takim przypadku sumaryczny impact factor wyniosby 

4,604. Wi?kszosc publikacji z bazy Journal Citation Reports zostaia opublikowana w 

Sylwanie (10), pozostale w Wood Research (3), Turkish Journal of Agriculture and Forestry 

(1), Baltic Forestry (1) i Polish Journal of Environmental Studies (1). 

Pozostale 39 prac punktowanych na listach MNiSW zostalo opublikowanych w 

czasopismach krajowych: Annals of Warsaw University of Life Sciences -SGGW (26), Lesne 



Prace Badawcze (4), Forestry Letters (3), Electronic Journal of Polish Agricultural 

Universities (2), Journal of Forest Science (1), Studia i Materialy CEPL w Rogowie (2). 

Ponadto jedna praca zostaia opublikowana w Pracach Komitetu Nauk Rolniczych (Komitet 

Nauk Lesnych). 

W pracach tych analizowano mi?dzy innymi wplyw typow siedliskowych lasu, 

pozycji biosocjalnej drzew w drzewostanie oraz post?powah gospodarczych na ksztattowanie 

si? parametrow okreslaj^cych jakosc surowca drzewnego. Kilka z publikacji dotyczy wzrostu 

drzew i drzewostanow na gruntach porolnych. Gleby w takich drzewostanach charakteryzuje 

brak odpowiedniej struktury fizykochemicznej oraz wlasciwych dla gleb lesnych ukladow 

mikrobiologicznych. Czynniki te maj^ istotny wplyw na budow? oraz wlasciwosci 

tworzonego drewna. Przeprowadzone badania wykazaly, ze cechuje si? ono, w porownaniu 

do drewna z drzew rosn^cych na typowych glebach lesnych, zdecydowanie mniejsz^ 

g?stosciq, mniejsz^ wytrzymalosci^ na sciskanie wzdluz wlokien oraz na zginanie statyczne. 

Jest ono rowniez bardziej niejednorodne pod wzgl?dem sloistosci, wyst?puje w nich 

mniejszy udzial drewna twardzielowego. 

Znaczna cz?sc artykulow zwi^ana jest z modelowaniem jakosci surowca drzewnego 

w zaleznosci od cech morfologicznych drzew. Z uwagi na trwalosc procesow fizjologicznych 

wykazano zwi^zek pomi?dzy wielkosci^ aparatu asymilacyjnego a wielkosci^ powierzchni 

przewodz^cej drzewa. Przeprowadzone analizy dowiodly zwi^zku o charakterze 

krzywoliniowym pomi?dzy rozmiarami korony a powierzchni^ aktywnego bielu. Opracowane 

dla sosny zwyczajnej modele allometryczne, stuz^ce do szacowania biomasy ulistnienia, 

potwierdziiy zakladan^ tez?. 

Habilitant, wraz ze wspolautorami, zajmowal si? takze weryfikacj^ przydatnosci cech 

jakosciowych drewna na wysokosci piersnicy do szacowania parametrow technicznych 

drewna w innych cz?sciach pnia. Stwierdzono w tym zakresie statystycznie istotne zwi^zki, 

przy czym wraz ze wzrostem odleglosci od poziomu piersnicy siia tego zwi^zku slabnie. 

Sugeruj^ oni aby analizowac l^cznie cechy strukturalne drewna oraz jego wlasciwosci 

fizyczne i mechaniczne w odniesieniu do biomechaniki drzewa. Takie podejscie tworzy 

bowiem pelen obraz odpomosci pojedynczych drzew i calych drzewostanow na czynniki 

stresogenne. Jednym z takich czynnikow jest wiatr. Jego oddzialywanie moze wywolac 

reakcj? prowadzqc^ do zmian w strukturze tkanki drzewnej lub do uszkodzenia 

mechanicznego. Zagadnieniom dotycz^cym oceny wartosci technicznej drewna 

pochodz^cego z wiatrotomow poswi?cono rowniez szereg publikacji. Wi?kszosc z tych prac 

realizowanych bylo w ramach projektu badawczego pt: „Wplyw obci^zenia drzew przez wiatr 



na zroznicowanie wybranych parametrow technicznych drewna sosny zwyczajnej (Pinus 

sylvestris L.) finansowanego przez MNiSW w latach 2011-2014, w ktorym Habilitant pelnil 

rol? kierownika. Przeprowadzone badania wykazaty, ze najwi?ksza ekspozycja drzew na 

wiatr jest na skraju drzewostanu. Charakteryzuje si? one wyst^puj^cym sptaszczeniem 

przebiegaj^cym w osi wschod-zachod, co jest efektem wzmozonej aktywnosci kambium w 

obszarach przekrojow poprzecznych pni poddawanych cz?sto napr?zeniom sciskaj^cym. 

Stwierdzono rowniez zmniejszenie stabilnosci drzewostanow od strony nawietrznej. W 

strefach silnego oddzialywania wiatru, w odroznieniu od ekspozycji stabej, drzewa ŝ  

generalnie nizsze, ich pnie ŝ  bardziej zbiezyste, korony nizej osadzone, a wlasciwosci 

drewna bardziej zroznicowane. 

Ostatni^ grup? publikacji tworzy te, ktore zwi^zane ŝ  z ochron^ i bezpieczehstwem 

pracy robotnikow lesnych. Wyniki z tego zakresu prezentowane byty przede wszystkim na 

konferencjach krajowych i zagranicznych i dotyczyty obci^zeh mi?sniowo-szkieletowych 

oraz wypadkowosci przy pracy. Habilitant jest rowniez wspolautorem ksi^zki „Pozyskiwanie 

drewna pilark^", w ktorej zamieszczono w sposob kompleksowy aspekty techniczne, 

ergonomiczne i organizacyjne pracy drwala. 

Laczna suma punktow wedlug wykazu MNiSW pozostatych prac nie wchodz^cych w 

sklad osi4gni?cia naukowego zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 376 (po uwzgl?dnieniu 

publikacji w Bahic Forestry 391). Ponadto jest on wspolautorem 3 opracowan zbiorowych. 

Suma punktow wszystkich publikacji, wedlug wykazu MNiSW, zgodnie z rokiem 

opublikowania wynosi 438 (468). 

Liczba cytowah wedlug bazy Web of Science (na dzien 16.01.2015 r.) wynosi 25 a 

Indeks Hirscha 2. 

Wszystkie zamieszczone w wykazie MNiSW publikacje ŝ  wspolautorskie, przy czym 

w 12 z nich Habilitant jest glownym autorem. Znaczna liczba artykulow wspolnych swiadczy 

o tym, ze potrafi on pracowac zespolowo. Z drugiej jednak strony nalezy podkreslic, ze 

pracownik naukowy, szczegolnie w przyszlosci samodzielny, powinien charakteryzowac si? 

pewnym indywidualizmem, ktory cechuje si? wypracowaniem wlasnej sciezki rozwoju 

naukowego, odrozniajqcej go od innych naukowcow, nawet reprezentuj^cych t? sam^ 

dziedzin?. Z tego wzgl?du, w rozwoju dalszej kariery naukowej, zalecalbym Habilitantowi 

skupic si? na zdecydowanie wi?kszej liczbie publikacji samodzielnych. 

Dr inz. A. Tomczak uczestniczyl w realizacji trzech projektow badawczych. W 

jednym z nich byl kierownikiem (wymieniony powyzej grant), a w dwoch glownym 

wykonawc^ (jeden grant mi?dzyuczelniany i jeden grant finansowany przez MNiSW). 



Habilitant w cz?sci dotycz^cej wygloszenia referatow na krajowych i 

mi?dzynarodowych konferencjach nie wykazal zadnej pozycji. Jesli nie jest to przeoczenie, to 

uwazam, ze taka sytuacja w rozwoju dalszej kariery nie moze miec miejsca. W dalszej 

cz?sci, w dorobku dydaktycznym, wykazano aktywny udzial w 35 konferencjach. We 

wszystkich referatach wyst?puje on jako wspolautor. 10 referatow zostalo przygotowanych i 

wygloszonych za granic^. Moja w^tpliwosc dotyczy aktywnego udzialu, na czym on 

konkretnie polegal? W autoreferacie brakuje bowiem odpowiedniego wyjasnienia w tym 

wzgl?dzie. 

W ostatnim czasie duzq uwag? zwraca si? w dorobku naukowym na wspolprac? z 

zagranic^. Istnieje wiele europejskich i pozaeuropejskich programow wymiany dydaktycznej 

oraz naukowej, o ktore habilitant powinien bezwgl?dnie ubiegac si? w przyszlosci. Wymienic 

tutaj nalezy przede wszystkim program Erasmus i akcje COST, b?d4ce dobrym wst?pem do 

wspolpracy w ramach naukowych programow Unii Europejskiej. 

Dr inz. A Tomczak uczestniczyl w organizacji dwoch krajowych konferencji 

naukowych. Nie jest to udzial imponuj^cy zwazywszy, ze na uczelni pracuje on juz 9 lat. Jest 

on czlonkiem Komitetu redakcyjnego czasopisma Forestry Letters; nalezy do poznanskiego 

Towarzystwa Przyjaciol Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Lesnego. 

Praca zespolu badawczego, w ktorym zaangazowany jest Habilitant byla doceniana i 

wyrozniana. Zostaia ona 8-krotnie wyrozniona nagrodq zespolow^ I b^dz I I stopnia Rektora 

AR, a pozniej UR w Poznaniu. 

Do osi4gni?c dydaktycznych Habilitanta zaliczyc nalezy opracowanie programu oraz 

przeprowadzanie zaj?c z przedmiotu „Produkcja i przerob surowca drzewnego" dla studiow 

stacjonamych i niestacjonamych I I stopnia, przeprowadzenie wykladow „Organizacja i 

metody szkoleh BHP" na studiach podyplomowych, przygotowanie oraz przeprowadzenie 

zaj?c terenowych w ramach przedmiotow pozyskiwanie drewna, surowce lesne, uzytkowanie 

lasu, nauka o surowcu drzewnym oraz uboczne uzytkowanie lasu. Jest on promotorem 8 

ukohczonych prac magisterskich i 13 inzynierskich. W trakcie realizacji jest kolejnych 7 prac 

magisterskich i 8 inzynierskich. Byl on rowniez promotorem 7 prac dyplomowych na studiach 

podyplomowych. 

Habilitant do tej pory nie odbyl zadnego stazu naukowego w osrodku krajowym lub 

zagranicznym. Dla mlodego naukowca jest to w obecnych czasach koniecznosc. Jesli nie 

wykaze on inicjatywy w tym wzgl?dzie w przyszlosci, trudno b?dzie mu osi^gn^c dalsze 

szczeble rozwoju kariery zawodowej. 



WNIOSEK KONCOWY 

Z przekonaniem stwierdzam, ze przedstawione do oceny osi^gni^cie naukowe oraz 

istotna aktywnosc naukowa dra inz. Arkadiusza Tomczaka wnosz^ nowe elementy w 

zakresie badan dotycz^cych surowca drzewnego, zarowno od strony teoretycznej jak i 

praktycznej. Wiele publikacji ma charakter oryginalnych prac tworczych. Wykazuje on 

dogl^bn^ wiedz? naukowy, opart^ na rzetelnym studiowaniu literatury przedmiotu, ma 

opanowany warsztat badawczy, posiada zdolnosc opisu uzyskanych wynikow i wyci^gania 

wnioskow. Uwazam jednak, ze zawarte w mojej recenzji uwagi krytyczne powinny zostac 

przez niego uwzgl?dnione w dalszej karierze naukowej. 

Podsumowuj^c calosciowo dorobek Habilitanta stwierdzam, ze spelnia on kryteria 

zawarte w art. 16. ust. 1. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pozn. zm.) i w 

Rozporz^dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 roku w 

sprawie kryteriow oceny osi^gni^c osoby ubiegaj^cej si? o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165), a tym samym stanowi wystarczaj^c^ podstaw? do 

nadania mu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk lesnych, w 

dyscyplinie lesnictwo. 


